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) و افراد شاغل در آنھا(ھا  سازمان. شود ترین عامل موثر در مدیریت كسب و كار و موفق محسوب می مھم» تغییر«امروزه 

باید نگرش مثبتی نسبت بھ مسالھ تغییر داشتھ باشند تا از این طریق توان رقابتي خود در بازارھای تھاجمی امروزی را 

آموزد كھ برای بقای  توجھ بھ یك روند درحال تغییر ممكن است بسیار پرھزینھ باشد این مقالھ بھ مدیران میعدم . حفظ كنند

 .خود چگونھ ھمواره یك گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین كنند و رھبری یك پروژه تغییر را برعھده بگیرند

 

 ضرورت تغییر

توانید  نگر تنھا راھی است كھ بھ كمك آن می اتخاذ یك رویكرد آینده. دھد تأثیر قرار می ھای زندگی را تحت تغییر كلیھ جنبھ

 .آینده را، چھ بھ عنوان یك فرد و چھ بھ عنوان یك سازمان، در دست بگیرید تا عناصر مثبت آن را توسعھ دھید

 .ی كنیدكلیھ تغییراتی را كھ مّد نظر دارید یادداشت و برای ایجاد آنھا برنامھ ریز -١

 .كنید كھ در برابر تغییر مقاوم ھستید، در جستجوی علت آن باشید اگر احساس می -٢

 .پیمان شوید    در جستجوی افراد پذیرای تغییر باشید و با آنھا ھم -٣

 .قبل از تبعیت از خط مشی دیگران كمی فكر كنید -۴

 شناخت علل تغییر

 .درجھ اول باید علل زیربنایی آنھا شناسایی شوند برای كنار آمدن با سرعت روزافزون تغییرات، در

برخی تغییرات مشخص در ساختار داخلی سازمانھا و بازارھای خارج از آنھا زاییده تغییرات گسترده در جامعھ اقتصاد یا 

 .تكنولوژي ھستند

 .در برابر شرایط عدم اطمینان واكنش مثبت نشان دھید و از تغییر اجتناب كنید -۵

 .تصور كنید كھ ھمیشھ باید مطلع ترین فرد باشید. را در خود پرورش دھید كنجكاوی -۶

 .برداری الزم را بھ عمل آورید از تكنولوژی اطالعات جدید نھراسید و با تسلط بر آن سعی كنید بھره -٧

 .بھ خاطر داشتھ باشد كھ تكنولوژی بھ سرعت و روز بھ روز در حال تغییر است -٨

 

 شناسایی منابع تغییر

از جانب مافوق یا زبردستان درون سازمان، از خارج سازمان و یا در اثر . تغییر ممكن است از جھات مختلف نشأت بگیرد

 .ابتكار فردی سعي كنید از كلیھ منابع احتمالي تغییر آگاه شوید و از ھر كجا كھ نشأت گرفتھ است، پذیرای آن باشید

 .ھا در جھت ایجاد آن استقبال كنید صرف نظر از منبع تغییر، از كلیھ نوآوری -٩

 .در برابر تغییرات خارج از سازمان، ھمواره واكنش مثبت نشان دھید -١٠

 .ھای جدید در جھت ایجاد تغییر تشویق كنید ردستان را بھ ارایھ ایدهیز -١١



 

 

٢ 

 طبقھ بندی انواع تغییر

ھر یك از این دو نوع تغییر بھ انواع مختلف و . كردتوان تغییرات را بھ دو دستھ تدریجی و بنیادی تقسیم  بھ طور كلی می

تر و بھ شیوه  كند كھ راحت شناخت نوع تغییری كھ با آن سر و كار دارید بھ شما كمك می. شوند تركیبات گوناگون تقسیم می

بھ تغییر مورد توانید واكنش دیگران نسبت  عالوه بر این، با شناخت نوع تغییر بھتر می. تر بھ آن دست پیدا كنید اثربخش

 .نظر را تعبیر و تفسیر كنید

 .اثرات تركیبی ناشی از انواع مختلف تغییر را مّد نظر قرار دھید -١٢

 .مدت و بلندمدت توجھ كنید ھنگام تجزیھ و تحلیل تغییر بھ بسترھای كوتاه -١٣

 .آنھا جلوگیری كنید ھا، تجربھ كسب كنید و مطالب مفیدی بیاموزید با بتوانید از بروز مجدد از بحران -١۴

 .شناسید متمركز كنید ھدف خود را بر كسب برابری یا پیشی گرفتن از بھترین الگویی كھ می -١۵

 .برای برنده شدن سعی كنید با رقبا متفاوت و از آنھا بھتر باشید -١۶

 تمركز بر اھداف

اگر آنھا ندانند در حال حاضر كجا ھستند، . توانند برای رسیدن بھ آن تغییر كنند نمی. اگر مدیران ھدف خود را ندانند

این نقاط ابتدایی و انتھایی را بھ عنوان اولین قدم در شناسایی موارد نیازمند تغییر . توانند مسیر درست را آغاز كنند نمی

 .معین كنید

 .ای واقع بینانھ مورد ارزیابی قرار دھید نقاط قوت و ضعف سازمان خود را بھ شیوه -١٧

 .ان دورنمای كاری خود از یك یا دو جملھ كوتاه استفاده كنیدبرای بی -١٨

 ھمیشھ سعی كنید فرھنگ سازمانی را از طریق افراد تغییر دھید و نھ برعكس -١٩

 تشخیص تقاضا براي تغییر

د كنن سایر عرضھ كنندگان كاال و خدمات مراجعھ می مشتریان ناراضی بھ . موفقیت شما در گرو راضی كردن مشتریان است

. كنند كنند یا سازمان را ترك می كار نمی یا درست ) داخلی شما ھستند» مشتریان«كھ در واقع ھمان (ناراضی  و كاركنان 

این نیازھا بھ عمل  برآوردنجھت  از مشتریان را مورد بررسی قرار دھید و سعی كنید تغییرات الزم  نیازھای این دو گروه 

  .آورید

  .برآورده سازید كنان و ھم نیاز مشتریان را سعی كنید ھم نیاز كار  -٢٠

  .گویند كھ چھ چیزھایی را باید تغییر دھید شما می كنند احترام بگذارید آنھا بھ  بھ مشتریانی كھ شكایت می  -٢١ 

  .تولید آن بستگی دارد فراموش نكنید كھ كیفیت یك محصول بھ كیفیت فرآیند   -٢٢ 

  .بھره برداری كنید ھای مشتریان  آمده از پاسخ ھای عینی بھ دست از مقیاس  -٢٣ 

 انتخاب تغییرات ضروری

با وجود این، مراقب باشید كھ با معرفی تغییرات . داشتھ باشند ھای تغییر برای استمرار و دوام باید جامعیت كامل  برنامھ

تغییر در آنھا بیشترین تاثیر را بھ را مشخص كنید كھ  چند اولویت مھم : خاص متعدد باعث پریشان خاطری افراد نشوید 

  .داشت و فقط بر روی ھمان موارد تاكید كنید دنبال خواھد 



 

 

٣ 

  .كامالً روشن كنید شده را برای خود  ریزی ھای اصلی تغییر برنامھ زمینھ -٢۴ 

  .خود كامالً روشن كنید شده را براي كار  ریزی ھدف از ھرگونھ تغییرات برنامھ  -٢۵

  .ا فقط بر روی چند فرآیند مھم متمركز كنیدتالش خود ر -٢۶

  .كنید برای ایجاد تغییر، یك برنامھ روان و منسجم تدوین  -٢٧ 

 

 ارزیابی پیچیدگی

ای از میزان پیچیدگی آن داشتھ باشید و بدانید  بینانھ واقع ریزی و مدیریت اثربخش تغییر، الزم است كھ برآورد  برای برنامھ

ھای مختلف را بھ نحوی روشن و  سپس باید مولفھ. داشت كسانی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خواھد كھ این تغییر بر چھ  

  .دھی كنید سازی و سازمان تقسیم، كمی كارآمد 

  .افراد درگیر در آن خواھد داشت در مورد ھر تغییر از خود بپرسید كھ چھ تاثیری بر   -٢٨ 

  .آزمایش كنید تر  ی كوچكابتدا تغییرات پیشنھادی را در مقیاس  -٢٩ 

  .است، از آن دست بكشید ھای پیچیده  اگر توجیھ كردن تغییر نیازمند استدالل -٣٠ 

  .استفاده كنید ریزی وظایف  از تجریھ و تحلیل مسیر بحرانی برای برنامھ  -٣١

 

 ھای مشاركت دادن افراد شیوه

ھای اثربخش تغییر  برنامھ. نیازھا با یكدیگر تفاوت دارند نگرش و گیرند از نظر نوع  افرادی كھ تحت تاثیر تغییرات قرار می

ایجاد  برای انتخاب افرادی كھ باید در . ھا ھماھنگی پیدا كنید تفاوت پذیر باشند تا بتوانید با این  باید بھ اندازه كافی انعطاف 

  .یزی كنیدر بھ دقت برنامھ ھا  تغییرات مشاركت داشتھ باشند و در مورد نحوه مشاركت آن

  .را در مورد نحوه برخورد با افراد تعیین كنید ھای خود  ریزی برای ایجاد تغییر، سیاست ھنگام برنامھ  -٣٢ 

  .پروژه ھای تغییر قرار دھید ای برای مشاركت دادن افراد در  آموزش را وسیلھ  -٣٣ 

  .ھا بدھید توضیحات الزم را بھ آنھا عذرخواھي كنید و  اگر برای افراد سوءتفاھم پیش آمده از آن  -٣۴ 

  .مشاركت دھید ریزی حداقل یك پروژه تغییر  ھمھ افراد را در برنامھ  -٣۵ 

  .در تعیین اھدافشان رأسا اقدام كنند ھا آن قدر استقالل بدھید تا بتوانند  بھ كلیھ گروه  -٣۶

  .ختصر ملزم كنیدكوتاه و م مشاوران را بھ ارائھ توضیحات روشن و برنامھ زمان   -٣٧ 

  .كنید دھید حتماً بھ آن عمل  اگر در مورد تغییر قولی می  -٣٨

  .ھا افراد را بھ پیشروی تشویق كنید آن مربیان ورزشی موفق را سرمشق خود قرار دھید و مانند   -٣٩ 

 انتخاب مقیاس زمانی

ران بھ عنوان عوامل تغییر ناچارند اھداف بلند مدی. مقایس زمانی مورد نیاز برای انواع مختلف تغییر بسیار متفاوت است

تری کھ فقط چند روز یا چند  سایر تغییرات کوچک) ھا بھ ویژه بھ ھنگام بحران(در عین حال . مدت را مدنظر قرار دھند

 .ریزی کنید انجامند را برنامھ ھفتھ بھ طول می
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 .قراردادی ھستند این مرزھا کامالً . ھای مالی محصور نکنید خود را درچارچوب سال -۴٠

 .تصمیم بگیرید کھ ھر ھفتھ یک ایده تازه معرفی کنید  -۴١

 .افراد را تشویق کنید کھ برای تغییرات آنی، ایده تازه بدھند -۴٢

 .تر آن را بپذیرند ریزی شما برای ایجاد تغییر باید مرحلھ بھ مرحلھ باشد تا افراد راحت برنامھ -۴٣

 تھیھ برنامھ عمل

این برنامھ عمل باید روشن، مختصر و با استفاده از . شده، یک برنامھ عمل دقیق تھیھ کنید آوری ات جمعبراساس اطالع

پذیرند را مدنظر قرار  نظرات افرادی کھ از برنامھ مذکور تاثیر می. ریزی تھیھ شود ھای تصویری طراحی و برنامھ شیوه

 .دھید و آن را بھ طور منظم بازنگری کنید

 .رات افراد بھ طور کامل توجھ کنیدبھ نقطھ نظ -۴۴

 .تعدیل کنید) حتی بھ صورت بنیادی(ھا را  ھمراه با تغییرات شرایط، برنامھ -۴۵

 .ھای صحیح معرفی و ارایھ کنید حتماً برنامھ عمل خود را بھ شیوه -۴۶

 .ریزی را کسب کنید ھای برنامھ ھای الزم جھت استفاده از تکنیک حتماً مھارت -۴٧

 .ای یک بار برگ کنترل خود را مرور و آن را بھ روز کنید ھفتھ حداقل -۴٨

 .ھا مطمئن شوید ھای زمانی را با افرادی کھ در کار مشارکت دارند چک کنید تا از عملی بودن آن ھمواره برنامھ -۴٩

 بینی اثرات تغییر پیش

ھای حاصل از این برنامھ باید بھ مراتب  مزیت. پس از تھیھ برنامھ تغییر اولیھ بھ دقت در مورد پیامدھای آن فکر کنید

نیازھا و شرایط الزم برای اجرای برنامھ را ارزیابی و یک برنامھ احتیاطی، بھ  کلیھ پیش. بیشتر از مضرات آن باشند

 .عنوان پشتیبان تھیھ کنید

 .ھای تغییر انتظار اصالحات بزرگ داشتھ باشید از پروژه -۵٠

 .ھای فردی و گروھی بدھید ر بھ افراد وعده قدردانی و پاداشدر آغاز یک برنامھ تغیی -۵١

 .ھرگز حمایت افراد از برنامھ عمل خود را قطعی و مسلم فرض نکنید -۵٢

 .ھا رشوه ندھید ھرگز برای متقاعد کردن افراد نسبت بھ تغییر، بھ آن -۵٣

 .ھاي تضعیف روحیھ فوراً اقدم کنید روحیھ افراد را بھ دقت زیر نظر داشتھ باشید و با پدیدار شدن نشانھ -۵۴

 .با مسالھ بیکار شدن تعدادی از کارکنان در اثر ایجاد تغییرات برخورد احساسی نکنید -۵۵

 بینی مقاومت در برابر تغییر پیش

 داری بینی مقاومت و درک خویشتن توانید از طریق پیش با وجود این، شما می. تغییر معموالً با قدری مقاومت ھمراه است

ھای خود جایی  در برنامھ. برداری کنید دستی کنید و از مقاومت تا حد زیادی بھ نفع خود بھره افراد از بروز تغییر، پیش

 .آوری کنید ھا شواھد و مدارک کافی جمع گویی بھ آن برای اعتراضات افراد در نظر بگیرید و برای پاسخ

 کامالً مراقب باشید ممکن است مقاومت افراد بھ صورت پنھانیاگر ھیچ مقاومتی در برابر تغییر مشاھده نکردید،  -۵۶



 

 

۵ 

 .باشد

 .پیمان برای خود پیدا کنید برای مقابلھ با منتقدان و افراد محافظھ کار تعدادی دوست و ھم -۵٧

 .پرده صحبت کنید ھمواره در مورد اثرات نامطلوب احتمالی کھ ممکن است در پی تغییرات حاصل شوند، بی -۵٨

 ھا کنترل برنامھ آزمایش و

ھا نامطلوب  بدون آزمایش و کنترل دقیق و مکرر، میزان ریسک برنامھ ھا بسیار باال، و تقریباً در تمامی موارد، نتایج آن

تواند موجب تقویت و بھتر شدن  ھای آزمایشی خوب بھ ھمراه یک نظارت روشمند می استفاده از طرح. خواھد بود

 . ریزی کلی شما شود برنامھ

 .ھا را امتحان کنید با اجرای آزمایشی برنامھ ھای خود در بسترھای مختلف، آن -۵٩

 .عوامل متغیر را مدنظر داشتھ باشید ھنگام بازنگری نتایج طرح آزمایشی، -۶٠

 .ھا را مشخص کنید ھای موجود در عملکرد را تجزیھ و تحلیل و علل آن کاستی -۶١

 .ت مفیدشان تشکر کنیداز افراد بھ خاطر انتقادھا و اعتراضا -۶٢

 رسانی در مورد تغییر اطالع

خواه . روی كنید توانید در این کار زیاده اما درعین حال نمی. رساني بسیار حائز اھمیت است براي یك شروع خوب، اطالع

ھای  روشتوانید با استفاده از یک سری  ریزی مشارکت داشتھ و خواه نداشتھ باشند، در ھر صورت تا می افراد در برنامھ

 .تر بھ ھم نزدیک کنید ھا را ھر چھ سریع برقراری ارتباط آن

 .ین سیاست نیست، بلکھ تنھا سیاست استھتربھ خاطر داشتھ باشید کھ صداقت ب -۶٣

 .ھای مربوط بھ دورنمای کاری را بھ طور خالصھ بھ نمایش بگذارید برای تقویت پیام تغییر، بیانیھ -۶۴

 .ھای اصلی برنامھ را تدارک ببینید ھای الزم برای مھره حتماً آموزشدر ھر برنامھ تغییر  -۶۵

 .ھای تغییر صحبت کنید تا آنجا کھ ممكن است با کلیھ افراد بھ صورت انفرادی در مورد برنامھ -۶۶

بین  واقع دھید نسبت بھ اجرای آن امیدوار و در عین حال، كامالً  ھنگامی کھ در مورد مزایای تغییر قولی بھ افراد می -۶٧

 .باشید

العمل ناخوشایند در مقابل  گوینده را بھ خاطر دادن خبر بد و شنونده را بھ خاطر عکس! اشكال از خود خبراست -۶٨

 .شنیدن خبر بد سرزنش نکنید

 ولیتئواگذاری مس

متعھد و پرتحرک نیز  ھا باید پیروانی باانگیزه، درعین حال، این برنامھ. ھای تغییر ماھیتاً نیازمند رھبری ھستند برنامھ

ھای کلیدی قرار دارند، چھ بھ عنوان رھبر و چھ بھ عنوان پیرو، نقش بسیار  کھ در موقعیت» عوامل تغییر«. داشتھ باشند

 .کنند مھمی را در فرایند تغییر ایفا می

 .ھای کلیدی قرار دھید قبل از آغاز برنامھ تغییر، عوامل تغییر را در موقعیت -۶٩



 

 

۶ 

 .کنید باید از برنامھ تغییر حمایت ھمھ جانبھ بھ عمل آورند برای رھبری تغییر انتخاب می افرادی کھ -٧٠

 .جز در موارد ضروری از مخفی کردن اطالعات خودداری کنید. کاری مبارزه كنید با پنھان -٧١

 ایجاد تعھد

ھای رھبری برای ایحاد و  از مھارت. ھای تغییر امری ضروری است برخورداری از حمایت افراد برای موفقیت پروژه

از طریق تشکیل جلسات مستمر و . با نشان دادن رفتار متعھدانھ الگوی دیگران شوید. ھا استفاده کنید افزایش تعھد در آن

 .ھای ارتقای انگیزه و مشارکت، افراد را بھ حمایت از پروژه تغییر ترغیب کنید ایجاد سیستم

 .ای خاص ای ھمھ است، نھ فقط برای عدهبھ افراد یادآوری کنید کھ تغییر بر -٧٢

 .با نشان دادن تعھد خود نسبت بھ پروژه تغییر، الگوی دیگران شوید -٧٣

 .ھای حاصلھ استفاده کنید ھا و پیشرفت سازی موفقیت از جلسات منظم برای برجستھ -٧۴

 تغییر فرھنگ

. گذارد ھا تاثیر می نوبھ خود بر نحوه رفتار آنگیرد و سپس بھ  فرھنگ یک سازمان از رفتار افراد شاغل در آن شكل می

ھای تغییر  ھای مختلف در دست بگیرید تا بتوانید از آن برای حمایت از برنامھ ھدایت فرھنگ سازمان خود را بھ شیوه

 .استفاده کنید

 .ھا عوض شود دکوراسیون محل کار افراد را تغییر بدھید تا روحیھ آن -٧۵

 .ھای مھم اشکال ندارد گرفتن و بزرگ داشت موفقیتولخرجی بھ ھنگام جشن  -٧۶

 .اگر جشنی ترتیب داده شد، حتماً در آن شرکت کنید -٧٧

 .ھای مالی تصمیم بگیرند ھا در مورد نحوه تقسیم پاداش اجازه دھید گروه -٧٨

 کنترل مقاومت

موجود بر سر راه پذیرش ) ساسیبھ ویژه موانع اح(ترین چالشی کھ پیش روی مدیران قرار دارد غلبھ بر موانع  بزرگ

بینی کرد، اما با وجود این الزم است کھ  توان بسیاری از مشكالت را پیش ریزی دقیق می ھر چند کھ با برنامھ. تغییرات است

 .ھا را کنترل کنید بھ تعبیر و تفسیر اشکال مختلف مقاومت بپردازید و آن

 .ھا از لحاظ استراتژیک بسیار مھم است د کھ گمان کنند نقش آنسعی کنید این احساس را در افراد بھ وجود آوری -٧٩

 .ھا نرم و مالیم رفتار کنید اگر در طول چرخھ تغییر روحیھ افراد ضعیف بود با آن -٨٠

 .مقاومت را ھر قدر ھم کھ دور از ذھن بھ نظر برسد جدی بگیرید و بھ نحوی اثر بخش آن را کنترل کنید -٨١

 .ای اختصاصی برای پروژه تغییر در نظر بگیریدیک صندوق پیشنھادھ -٨٢

 .افراد را متقاعد کنید کھ تغییر ھمواره بھ معنی فرصت است -٨٣

 نظارت بر پیشرفت

 صرف تھیھ یک. ارزیابی دقیق و مکرر از پیشرفت برنامھ تغییر برای حصول اطمینان از اثر بخش بودن آن ضرورت دارد



 

 

٧ 

تر را نیز مورد توجھ قرار دھید و  الزم است کھ عوامل نامحسوس. نظم کافی نیستسری اعداد و ارقام در فواصل زمانی م

 .ھای مورد انتظار مقایسھ کنید سپس ھر دو را با موفقیت

 .ھایی کھ بھ وضوح نشانگر نتایج و میزان پیشرفت ھستند را بررسی و تھیھ کنید فقط مقیاس -٨۴

 .گیری آن را مورد بررسی قرار دھید گذاری و اندازه دفاگر عملکرد افراد مناسب نیست، ابتدا نحوه ھ -٨۵

 .چند مقیاس مھم و اصلی برای قضاوت در مورد میزان موفقیت پیدا کنید -٨۶

 ھا فرض بازنگری پیش

بھ ھای تغییر پیدا نکنند این احتمال وجود دارد کھ افراد در بلند مدت  اگر این برنامھ. ھای تغییر غیرقابل تغییر نیستند برنامھ

ھای بلند  خط مشی. تدریج شور و اشتیاق خود را از دست بدھند و از طرفی سنخیت برنامھ با نیازھای روز از بین برود

ریزی اولیھ برای موفقیت برنامھ تغییر  رعایت این مسالھ بھ اندازه برنامھ. مدت را بھ طور منظم مورد بازنگری قرار دھید

 .ضرورت دارد

 .ط متغیر پیرامون آن را بھ طور مستمر بررسی کنیدارتباط پروژه با محی -٨٧

ھا را بررسی، تقویت، و با شرایط جاری منطبق  بھ جای این کار مجدداً آن. ھای در حال شکست را کنار نگذارید پروژه -٨٨

 .کنید

 .از بین ببرد ھا را این کار ممکن است تاثیر انفرادی ھر یک از پروژه. بار تغییرات را بیش از حد سنگین نکنید -٨٩

 . ھا سوال کنید ھمیشھ در این مورد از آن. ھرگز تصور نکنید از فکر افراد خبر دارید -٩٠

 .بخشیدن بھ روند تغییر، اھداف چالش برانگیز تعیین کنید موابرای تد -٩١

 .حتماً تمام افراد را در جریان تجدیدنظرھای بھ عمل آمده در اھداف قرار دھید -٩٢

 .ھای تغییر نقش کلیدی داشتھ اند، نھایت استفاده را ببرید رادی کھ در موفقیت برنامھاز وجود اف -٩٣

 حفظ انگیزه حرکت

ھا مسیر خود را تغییر دھند، از حرکت باز  ممکن است این برنامھ. ھای غیر قابل انقطاع نیستند ھای تغییر، جریان برنامھ

از نظر خود برنامھ و ھم از نظر مجریان آن بھ صورت ادواری چناچھ برنامھ تغییر ھم . ایستند و دوباره شروع شوند

 .تکرار و بھ روز نشود، نھایتاً سازمان انگیزه خود را جھت ایجاد تغییر از دست خواھد داد

 .ھا را یادداشت و نگھداری کنید بھ نظرات افراد در خصوص توسعھ توجھ و اھداف پیشنھادی آن -٩۴

 .ھای خود از راھنمای خودآموز استفاده کنید ھ تواناییعملکرد و توسع ءبرای ارتقا -٩۵

 .برای ھمھ افراد و از جملھ برای خودتان، اھداف آموزشی تعیین کنید -٩۶

 .ھر برنامھ تغییر باید بھ طور مستمر باعث افزایش سوددھی شود -٩٧

 اعمال تغییرات پیشتر

کاره رھا شوند یا شرایط بھ وضعیت اول  د کھ تغییرات نیمھاگر قرار باش. ایجاد تغییرات مستلزم تالش و کوشش بسیار است

حاصل بوده  برگردد و یا از آنھا بھ عنوان مبنایی برای ایجاد تعییرات بیشتر استفاده نشود، در واقع این تالش و کوشش بی



 

 

٨ 

 .است

رھنگ سازمانی خود تبدیل ریزی و تغییر را بھ بخش مھمی از ف مدیران موفق عالوه بر زمان حال، برای آینده نیز برنامھ

 .می کنند

 .ھنگام ارزیابی عملکرد گروه از استانداردھای دقیق و دشوار استفاده کنید -٩٨

 .دھیدءکنند ارتقا  فقط افرادی کھ نسبت بھ ایجاد تغییر در خود احساس تعھد می -٩٩

 . وفقیت ضرورت دارندروزسازی و اعمال تغییرات بیشتر برای کسب مببرنامھ ریزی، اجرا، بازنگری،  -١٠٠

 

 سخن آخر

برای کمک بھ زنده نگھ داشتن . برنامھ تغییر را طوری انسجام دھید کھ ھر مرحلھ از آن بر مبنای مراحل قبلی انجام شود

 .دھد ھر سیستمی پس از مدتی کارایی مطلوب خود را از دست می. تغییر، بھ تعدیل فرایندھای سازمانی ادامھ دھید

رکود و ایستایی، نقش افراد شاغل در یک بخش را با یکدیگر عوض کنید ھمواره بھ جلو پیش بروید و برای جلوگیری از 

بھ این ترتیب افراد و کل سازمان از دستاوردھای حاصل از تغییر . ھر پروژه تغییر را بر مبنای پروژه قبلی انجام دھید

 .منتفع خواھند شد

 : منبع
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